
Personalefordeling 

Personalefordelingen i skole og SFO ser således ud. 

 

Årgang Personale 

0.D Gitte (Pædagog, SFO) 

1.D Linda (Medhjælper, SFO) 

2.D Carsten (Medhjælper, SFO) 

2.E Sisse (Pædagog, SFO) 

3.D Anders (Pædagog, SFO) 

3.E Thomas (PAU, SFO) 

 

Derudover bruger vi kendte og dygtige vikarer i SFOen om 

eftermiddagen. 

 

Tabulex 

Tabulex er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO 

personale og forældre. Når børnene kommer i SFO om morgenen inden 

kl. 7.50, skal de selv krydse sig ind på de elektroniske tavler. Det 

gælder kun de børn, der har heldagsmodul. Om eftermiddagen bliver 

alle børnene automatisk krydset ind i SFO.  

Når børnene bliver hentet eller selv skal gå hjem, skal de selv krydse 

sig ud af Tabulex efter at have sagt farvel til en voksen fra SFO. Hvis 

jeres barn er syg, holder fri, skal med en anden hjem, huskes på fx 

toiletbesøg og lign. forventer vi, at I forældre har skrevet det i aftaler i 

Tabulex.  

 

Behovspasning i ferier  

Information sendes særskilt 

- Link til Frederikssunds skoleferiekalender - Feriekalender 

 

 

Vigtige arrangementer i SFO 

Igen i år vil vi afholde tre vigtige og traditionsrige arrangementer på 

Græse Bakkeby SFO. Vi vil op til hver aktivitet informere om 

arrangementets program og indhold. Gennemgående for hver aktivitet 

vil være vores pædagogiske øje for processen. Det er vigtigt for os at 

børnene lærer, leger og udvikler sig samtidigt. 

 
Dato  Arrangement 

Dato kommer 

snart /oktober 

Halloween fest for børn og forældre 

 

Dato kommer 

snart / marts 

MGP fest for børn og forældre 

 

Uge 27 (2 dage i 

uge 27) 

10. kamp for Græse Bakkeby/Falkenborg SFO samt inviteret 

institutioner. Afholdes over 2 dage i uge 27, for de børn der er 

tilmeldt feriepasning. 

 

 

Vejledninger 

I kan læse mere omkring Tabulex på skolens hjemmeside. Klik på 

linket SFO, herefter Tabulex. Der finder I vejledningen ”Velkommen til 

Tabulex SFO Børn” og navigation for opsætning af Tabulex til Android 

og iPhone (Safari/OS11). 

 

NYE åbningstider på Græse Bakkeby SFO 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Morgen 6.30-8.00 6.30–8.00 6.30–8.00 6.30–8.00 6.30–8.00 

eftermid

dag 

12.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 13.10-16.30 

 

 

 

 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Boern--unge/Skoler-SFO/praktiske-oplysninger/Feriekalender


SFO aktivitetsplaner 

Vi vil løbende informere omkring faste og planlagte aktiviteter i 

SFOen, som tilgodeser årstiden og børnenes ønsker.  

 

Vi arbejder stenhårdt på at blive endnu bedre til, at dokumentere og 

vise jer forældre hvad vi laver i SFO’en og hvorfor. 

 

Mobil i SFOen 

Vi opfordrer til at holde mobilen i lommen, når I som forældre henter 

jeres barn/børn. De samme regler gælder børnene. Vi vil løbende 

orientere ift. børnenes brug af gadgets i SFO tid. 

 

 

Med venlige hilsner 

Personalet i SFOen 

 

 
 

 

Til alle forældre – ”Spørg endelig personalet hvis du er i tvivl om 

noget eller der er noget du undrer dig over”. 

 

Til alle børn – ”Hvis du kan selv – skal du selv” :-) 

           

 

Nyttige informationer 
 

Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby SFO 

Højvang 8-10 

3600 Frederikssund 

 

Trekløverskolens hjemmeside: www.trekløverskolen.dk 

Telefon: 47 35 13 30 

Mail: trekloeverskolen@frederikssund.dk 

 

SFO kontakt 

Torben Troelsen, Pædagogisk leder og leder af SFO: 

Telefon: 47 35 13 34 / 20 59 98 00 

Mail: tdhtr@frederikssund.dk 

 

Anders Prehn, Souschef i SFO: 

Mail: apreh@frederikssund.dk 

 

Telefon nr. til SFO Køkkenet: 30 56 51 14 
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